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Abstract
Introduction: Folic acid or vitamin B9 is one of the most essential vitamins and plays a key
role in the transport of carbon and many biochemical pathways and its deficiency can lead to
neurological diseases, anemia, and developmental problems in children. The present study
aimed to take a step towards producing this vitamin from native strains by isolating and
sequencing the folic acid production gene from soil isolated bacillus and cloning it in
Escherichia coli.
Materials and methods: In this study, 40 samples were collected from 10-15 cm depth from
different areas around Sirjan city, Kerman province, Iran. Bacillus bacteria were isolated by
molecular and biochemical methods. By the PCR method, bacteria with the FOLA gene were
identified and the amplified gene was cloned into E. coli and sequenced. Gene expression was
then evaluated by the Real-Time PCR method and its phylogenetic relationships were
determined.
Results: As a result of screening 40 soil samples sent to the laboratory, a total of 12 suspected
colonies were isolated from Gram-positive bacilli which were identified based on
morphological, microscopic, and biochemical characteristics and all species were identified as
having FOLA gene. FOLA cloning was performed successfully in one species and its gene
expression was confirmed.
Discussion and conclusion: In the present study, the FOLA gene from Bacillus Halotolerance
isolated from the soils of the surrounding areas of Sirjan was successfully cloned into the
PTG19-T expression vector and its successful expression showed that it could be expanded by
this method for industrial production of Folate.
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چكیده
یقدیه :فولیکاسید یا ویدامین  B9از مهمترین ویدامینهای ضروری بدن است که نقی

اساسیی ار اندقیا گرو هیای

یککربنه و بسیاری از مسیرهای بیوشیمیایی اارا و کمبوا آن موجب بروز بیماریهای عصبی ،کمخونی و مشیکالت
رشد ار کواکان میشوا .هدف مطالعۀ حاضر ،جداسازی ژن رمزکنندۀ فولیکاسید از باسیی های خیاک ،توالیییابی
آن و همسانهسازی این ژن ار باکدری اشریشیا کلی بوا تا بدوان گا مؤثری ار راسیدای تولیید صینعدی ایین ویدیامین از
سویههای بومی برااشت
یواد و روشها :ار مطالعۀ حاضر 40 ،نمونه از عمق  10تا  15ساندیمدری خاک مناطق مخدلف اطراف شهر سیرجان
نمونهبرااری شدند .باکدریهای باسیلوس با اسد اا از م یطکشت  Skim milkجداسازی و با رو هیای مولکیولی و
بیوشیییمیایی شناسییایی شییدند .جدایییههای اارای ژن  FOLAبییه کمییک رو

مولکییولی  PCRمشییخش شییدند و ژن

تکثیرشد ار باکدری  E. coliهمسانهسازی و توالییابی شد؛ سپس بیان ژن به رو

 Real-time PCRبررسی و روابیط

فیلوژندیکی آن مشخش شد.
نتایج :ارندیجۀ غربا گری نمونههای خاک ارسالی به آزمایشگا  ،ارمجموع  12کلنی مشیکوک بیه باسیی های گیر
مثبت جداسازی شدند که بر اسیاس ویژگیهیای ریختشیناخدی ،میکروسیکوپی و آزمونهیای بیوشییمیایی شناسیایی
شدند و مشخش شد همۀ گونهها ژن  FOLAرا اارند .همسانهسیازی  FOLAار یکیی از گونیهها بیهطور موفقییتآمیز
انجا و بیان ژن آن با  Real-time PCRتأیید شد.
بحث و نتیجهگیری :ار بررسی حاضر ،ژن  FOLAاز باکدری باسیلوس هالوتولرانس جداشد از خاکهیای منیاطق
اطراف شهر سیرجان با موفقیت ار وکدور بیانی  PTG19-Tهمسانهسازی شد و بیان موفقیتآمیز ژن نشیان ااا میتیوان
با گسدر

این رو  ،گامی ار راسدای تولید صنعدی فوالت برااشت.

واژههای کلیدی :همسانهسازی ،باسیلوس ،فوالت
* نویسندۀ مسئو مکاتبات
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یقدیه

عصبی ازجمله بیماری آلزایمر ،سکدۀ مغزی و چندین نوع

باسیلوسها ،باکدریهای گر مثبت ،هوازی اجباری یا

سرطان (سرطان خون ،رواۀ بزرگ ،پسدان ،لوزالمعد ،

بیهوازی اخدیاری ،کاتاالز مثبت و میلهایشکلند که ار

اهانۀ رحم و نایژ و خطر زیاا ابدال به بیماریهای قلبی و

شرایط خاصی اسپور تولید میکنند .این موجواات

عروقی گزار

شد است؛ همچنین پژوه های

معموالً بهشک ساپروفیت ار آب و خاک اید میشوند

اپیدمیولوژیک اثبات کرا اند افزای

و امروز بهعلت ااشدن توان تولید پروتئینها ،ویدامینها و

حاوی فوالت احدما بروز سکدۀ قلبی ،سرطان ،کمخونی

تولید

میاهد ( 9و

آنزیمهای مخدلف اهمیت اارند؛ بهطوریکه ارز

این م صوالت بهواسطۀ باکدریها به میلیاراها االر

مصرف مکم های

و آلزایمر را بهطور ارخور توجهی کاه
. 10

میرسد .باکدریهای یااشد منبع تولید آندیبیوتیکها،

ازآنجاکه تنها گیاهان و ریزموجواات میتوانند

و

فوالت تولید کنند ،رژیم غ ایی تنها منبع این ویدامین برای

طعماهند ها

(مانند

نوکلئوزیدهای

پورینی

سورفکدانتها نیز به شمار میآیند (. 3-1

انسان است .سبزیهای برگسبز ،میو های خاص ازجمله

فولیکاسید که با عنوان ویدامین  B9شناخده میشوا،

مرکبات و توتفرنگی ،جگر ،تخممرغ ،مخمر و همچنین

از مهمترین ویدامینهای ضروری بدن است که نقشی

آبجو ،ماست و سایر فراورا های تخمیری سرشار از

گرو های یککربنه و بسیاری از

فوالت هسدند؛ همچنین ریزموجواات اصالحشد ازنظر

مسیرهای بیوشیمیایی ای ا میکند .مطالعههای مخدلف

ژندیکی میتوانند برای زیستغنیسازی فراورا های

اساسی ار اندقا
نق

فوالت را ار فرایند سوختوساز ،تولید

تخمیری اسد اا شوند (. 11

نوکلئیکاسیدها ،خونسازی و تکوین اعصاب م یطی

ار مطالعههای مخدلف ،ریزموجواات بسیاری

اثبات کرا اند ( . 6-4کمبوا فوالت ار کشورهای

ازجمله باسیلوس سوبدیلیس ، 12( 1الکدوباسی کازئی

2

ارحا توسعه و مناطق مشخصی از کشورهای توسعهیافده

( ، 13اروزوفیال مالنوگاسدر ، 14( 3کلورال ولگاریس

4

مسئلۀ مهمی است که ممکن است پیامدهای ارخور

( ، 15الکدوکوکوس 16( 5و الکدوباسیلوس17( 6

توجهی برای سالمدی به همرا ااشده باشد .فوالت ار

معرفی شد اند که توانایی تولید فولیکاسید را اارند .ار

کارایی همانندسازی ،ترمیم و مدیالسیون  DNAمؤثر است

باسیلوسها و ار اوپرون اصلی فولیک ،سه ژن ،FOLK

خطر

 FOLAو  sulبهترتیب آنزیمهای پیروفس وکیناز،

بروز حملههای قلبی و سکدههای مغزی پیوند خورا است

ایهیدرونئوپدرینآلدوالز و ایهیدروپدروئاتسنداز را

و موجب اخدال رشد ،کمخونی ماکروسیدیک ،اسها ،

کد میکنند که مهمترین آنزیمها ار مسیر تولید

نوروپاتی م یطی و نقشهای لولۀ عصبی ار جنین

پی سازهای مسیر سندر فوالت هسدند .ار باسیلوسها،

میشوا ( 7و  8؛ همچنین ممکن است سبب ایجاا بسیاری

ژن

آمینواسیدی

از بیماریها و اخدال ها ازجمله نقشهای لولۀ عصبی و

ایهیدرونئوپدرینآلدوالز را کد میکند و وجوانداشدن

کمخونی مگالوبالسدیک شوا .ار پژوه های اخیر،

آن ار ژنو باکدری موجب ناتوانی ریزموجوا ار تولید

ارتباط بین وضعیت فقر فوالت و اخدال های پی روندۀ

فوالت میشوا (. 18

و بههمینعلت ،مقاایر بسیار کم فوالت با افزای

FOLA

آنزیم

21
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امروز  ،غنیسازی مواا غ ایی از طریق افزوان مواا

مقدار  0/2میلیلیدر از تما رقتهای تهیهشد برای

ریزمغ ی مانند روی ،ویدامین  ،Dکلسیم و سایر

هر نمونۀ خاک ار سطح م یط تریپدیکسویآگار

ویدامینها به غ اها و شیر ازجمله رو های تأییدشدۀ

ریخده شد و با پخ کنندۀ شیشهای بهطور یکنواخت ار

سازمان بهداشت جهانی برای جبران کمبوا این مواا ار

تما سطح م یط پخ

شد؛ سپس نمونهها بهمدت 72

افراا است ( 19و  . 20کشک یکی از فراورا های فرعی

ساعت ار شرایط هوازی و امای  30ارجۀ ساندیگراا

سندی از جوشاندن ،تغلیظ یا

گرمخانهگ اری و ارنهایت ،ازنظر رشدکران یا

خشککران اوغی که پساز کر گیری باقی میماند یا

رشدنکران و کلنیهای مشکوک به باسیلوس بررسی

از ماست بدون چربی تهیه میشوا و تما خواص شیر

شدند.

شیر است که به رو

کام را اارا و حاوی کلسیم ،چربی ،پداسیم ،پروتئین و

از م دویات لولهها بهطور جداگانه ار م یطکشت

ویدامین نیاسین است .پیشگیری از بروز یا پیشرفت

اخدصاصی  (Merck, Germany) skim milkحاوی

بیماری پوکی اسدخوان مهمترین مصرف ارمانی کشک

50گر شیرخشک بدون چربی 5 ،گر کازئین2/5 ،

است ( . 23-21ازآنجاکه لبنیات و شیر منبع اصلی

گر عصارۀ مخمر 1 ،گر گلوکز و  12/5گر آگار ار

ویدامینهای گرو  Bبه شمار میآیند ،مطالعۀ حاضر به

هر لیدر کشت ااا شد و بهمدت  48ساعت ار امای 37

جداسازی ژن تولید فولیکاسید از باسی های خاک،

ارجۀ ساندیگراا گرمخانهگ اری شد؛ سپس شناسایی

توالییابی آن و ارنهایت ،همسانهسازی این ژن ار

اقیقتر باکدریهای باسیلوس اارای فعالیت پروتئولیدیک

باکدری اشریشیا کلی 7میپراازا تا گامی برای افزوان

به رو های بیوشیمیایی ازجمله آزمونهای اور ،

سویههای بومی پروبیوتیک تولیدکنندۀ فوالت به این

کاتاالز ،حرکت MR-VP ،و رنگآمیزی گر ااامه

مواا غ ایی براارا.

یافت و ارنهایت پساز تأیید باکدری باسیلوس بر اساس
ویژگیهای ظاهری کلنی ،ویژگیهای میکروسکوپی و

یواد و روشها

آزمونهای بیوشیمیایی ،شناسایی مولکولی بر اساس

جداسازی باکتریها :ار پژوه

حاضر ،تعداا 40

نمونه از عمق  10تا  15ساندیمدری خاک مناطق مخدلف
حاشیۀ شهر سیرجان (کرمان و باغهای اطراف
جمعآوری و ار شرایط اسدری

به آزمایشگا مندق

بررسی واکن

زنجیر ای پلیمراز ) (PCRتوالی 16S

 rDNAبرای تأیید نهایی گونۀ باسیلوس انجا شد.
ش اسایی یولكولی :رو های مولکولی برای تمایز
باسیلوسهای اارای ژن رمزکنندۀ فوالت )(FOLA

شدند .بهمنظور جداسازی باکدریهای اارای فعالیت

اسد اا شدند .اسدخراج  DNAبا اسد اا از کیت

پروتئولیدیک ،رقت سریالی  10-1تا  10-6از نمونههای

اخدصاصی ) (Cinna Gen, Iranو باتوجهبه اسدورعم

خاک تهیه شد .ار زمینۀ کشت نمونههای خاک،

شد .پساز تأیید کی یت به رو

بهمنظور کاه

تعداا شک های رویشی و با هدف

سازند انجا

الکدروفورز و با اسدگا نانواراپ

(Eppendorf,

جداسازی سویههای باسیلوس از خاک هواخشک

) ،Germanyآغازگرهای اخدصاصی ژن  FOLAبا

اسد اا شد.

نر افزار  Gene runnerطراحی و ار سایت NCBI
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بالست شدند تا اخدصاصیت آنها تأیید شوا .جدو ،1

 (Cinna Gen, Iran) TA-Cloningبرای همسانهسازی

آغازگرهای اسد اا شد ار مطالعۀ حاضر را نشان

سریعتر و مؤثرتر م صو  PCRاسد اا شد .باتوجهبه

میاهد .واکن
واکن

شام

زنجیر ای پلیمراز ) (PCRبرای هر

اسدورعم

کیت همسانهسازی ،م صو

PCR

 10میکرولیدر PCR Master Mix 2x

بهاستآمد با  1میکرولیدر آنزیم 1 ،T4 Ligase

) 1 ،(Cinna Gen, Iranمیکرولیدر از هرکدا از

میکرولیدر بافر 2 ،میکرولیدر وکدور خطی ،pTG19-T

آغازگرها با غلظت  10پیکومو برمیکرولیدر4 ،

 1/5میکرولیدر م صو  PCRو  4/5میکرولیدر آب مقطر

میکرولیدر از  DNAالگو ( 150نانوگر و  4میکرولیدر

اسدری مخلوط شد و سپس بهمدت یک ساعت ار 22

آب مقطر ار حجم نهایی  20میکرولیدر بوا .مراح

ارجۀ ساندیگراا قرار ااا شد تا ژن هدف به وکدور

امایی واکن

 PCRبه شرح زیر انجا شد :ابددا مرحلۀ

مدص

شوا.

ار

مرحلۀ

بعد،

وکدور

به

اناتوراسیون اولیه ار امای  95ارجۀ ساندیگراا بهمدت

میزبان( Escherichia coli XL-1 blueتهیهشد از

اناتوراسیون ار  95ارجۀ

اانشگا تهران مندق و ار م یطکشت  LBمایع بدون

ساندیگراا بهمدت  30ثانیه ،مرحلۀ اتصا آغازگر ار

آندیبیوتیک بهمدت  1ساعت ار  37ارجۀ ساندیگراا

امای  56ارجۀ ساندیگراا بهمدت  30ثانیه و مرحلۀ

کشت ااا شد .باکدری مندق شد ار پلیت حاوی

تکثیر ار امای  72ارجۀ ساندیگراا بهمدت  1اقیقه و

LBآگار حاوی  100میلیگر برمیلیلیدر آمپیسیلین،

پساز  35چرخه ،مرحلۀ تکثیر نهایی ار امای  72ارجۀ

 200میلیگر برمیلیلیدر (Isopropylthio-β-D- IPTG

ساندیگراا بهمدت  10اقیقه .م صوالت  PCRار

) galactosideو  20میلیگر برمیلیلیدر (5- X-Gal

حضور شاهد مثبت و من ی ار ژ آگارز  1/5ارصد

).bromo-4-chloro-3-indolyl-a-D-galactoside

الکدروفورز و پساز رنگآمیزی با اریدروژ به کمک

کشت و بهمدت  12ساعت ار امای  37ارجۀ

اسدگا ژ ااک ،عکسبرااری شدند.

ساندیگراا گرمخانهگ اری شد .همسانهسازی ژنی با

 5اقیقه 35 ،چرخه شام

همسانهسازی ژن فوالت :رو

 ،TA Cloningرو

غربا گری کلنیهای س ید (حاوی ژن نوترکیب و

نسبداً جدیدی است که بسیار ساا تر و مطمئنتر از

کلنیهای آبی با لیگاسیون ناموفق و ژن غیرنوترکیب

رو های قدیمی همسانهسازی ژن ار باکدری یا

تأیید و توالی یااشد برای توالییابی به آزمایشگا

پالسمید عم میکند و نیازی به اسد اا از آنزیمهای

پاسارگاا فرسداا شد تا با ارسا به شرکت Bioneer

م دوااثر وجوا ندارا .ار مطالعۀ حاضر ،کیت PCR

کرۀ جنوبی تعیین توالی شوا.

جدو  -1آغازگرهای اسد اا شد ار مطالعۀ حاضر
اندازۀ باند (ج ت باز
144
1500

توالی آغازگرها

آغازگر

CTGGCTGGTGTTGGTAGAACAG
AGGCCCCGAGGACAAGTT
AGAGTTTGATCCTGGCTCAG
AAGGAGGTGATCCAGCCGCA
F=forward primer, R=reverse primer

FOLA-F
FOLA-R
16s-F
16s-R
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.تعییخ ییزان بیان ژن  FOLAدر باکتری ییزبان:

بهمنظور بررسی میزان بیان ژن  FOLAبه رو

Real-

 ،time PCRباکدری نوترکیب گرمخانهگ اری شد تا
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 Blast nار بانیک ژن جسیدجو شید و توالیهای حاص
از  Blastبا نر افزار  Clustal Wهمراییف شدند.
تجزیهوت لی فیلوژندیکی با برنامۀ  MEGA7انجا شد.

روند بیان ژن طی شوا؛ پساز  15ساعت
گرمخانهگ اری ،اسدخراج  RNAبا اسد اا از کیت

نتایج

اخدصاصی ) (Cinna Gen, Iranو باتوجهبه اسدورعم

نتایج جداسازی باکتری :ارندیجۀ غربا گری 40

آن انجا شد و پساز تأیید کی یت  RNAاسدخراجشد

نمونه خاک ارسا شد به آزمایشگا  ،ارمجموع تعداا

با اسدگا نانواراپ ،سندز  cDNAبا اسد اا از آنزیم

 12کلنی مشکوک به باسی های گر مثبت جداسازی

( Reverse AMVغلظت  25 µl/unitو کیت

شد که بر اساس ویژگیهای ریختشناخدی،

اخدصاصی آن ) (Roche, Germanyانجا شد .واکن

میکروسکوپی و آزمونهای بیوشیمیایی با عنوان

زنجیر ای پلیمراز ار حجم  20میکرولیدر با اسد اا از

باسیلوس شناسایی شدند .ار مطالعۀ حاضر بر اساس

کیت شرکت  ،Genet bio CAT. NO: Q1469کرۀ

رو های تشخیصی عنوانشد ار کداب ،Bergey

Prime

مثبت که آزمونهای ،MR-VP

جنوبی به شرح زیر انجا و  10میکرولیدر

باسی های گر

 5 ،Qmaster mix (2x) with syber greenمیکرولیدر

سیمونسیدرات ،کاتاالز و  TSIآنها مثبت و آزمونهای

 1 ،Depc waterمیکرولیدر آغازگر رفت 1 ،میکرولیدر

احیای نیدرات ،ایندو  ،اور آز و اکسیداز من ی آنها

آغازگر برگشت 1 ،میکرولیدر  Rox dyeو  2میکرولیدر

من ی بوا ،برای تمایز مولکولی اندخاب شدند.

 cDNAاسد اا شد .تکثیر قطعههای مدنظر ار اسدگا

.نتیجۀ آزیون  PCRبهی ظور ش اسایی باکتریهای

 PCRبرای ژن  FOLAبا

 (Corbet, Australia) Corbetبا برنامۀ اناتوراسیون

دارای ژن هدف :واکن

اولیه ار  95ارجۀ ساندیگراا بهمدت  1اقیقه ،تکثیر ار

آغازگرهای یااشد ار جدو  1انجا شد و ندایج ار

 95ارجۀ ساندیگراا بهمدت  30ثانیه 59 ،ارجۀ

شک  1اید میشوند .تما  12سویه باسیلوس جداشد
 . 1بهمنظور شناسایی

ساندیگراا بهمدت  40ثانیه و  72ارجۀ ساندیگراا

ژن  FOLAرا ااشدند (شک

بهمدت  60ثانیه ار  35چرخه انجا شد .ژن خانگی

مولکولی جنس باسیلوس حام

بدااکدین برای شاهد ارونی آزمون اسد اا شد.

آغازگرهای عمومی  16Sاسد اا شد (شک . 2

ژن  FOLAاز

رسم درخت فیلوژنتیكی :ندایج توالییابی توالیهای
بهاستآمد با نر افزار  Bio Editبررسی شدند و پساز
اطمینان از ارسدی توالیهیای بیهاسیتآمید  ،رشدۀ
واحدی (از' 5به ' 3از او رشدۀ توالییابیشدۀ مسیدقیم و
معکیوس با نیر فیزار  DNA Baserمرتب شد.
تیوالیهیای حاصی

بیا جدایههای ثبتشد ار NCBI

مقایسه شیدند ،هیر تیوالی بیهطیور جداگانیه با نیر افیزار

شک  -1ندیجۀ آزمون  PCRبهمنظور شناسایی ژن فوالت

فصلنامه علمی زیستشناسی میکروارگانیسمها ،سا نهم ،شمار  ،33بهار 1399
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بهمنظور تأیید ندایج همسانهسازی DNA ،از
کلنیهای مشکوک اسدخراج و وروا ژنهای فوالت به
باکدری  XL-1 blue Escherichia coliبا آزمون PCR

و توالییابی م صو  PCRتأیید شد (شک

 3و

ارنهایت ،م صو  PCRبرای توالییابی به شرکت
 Bioneerارسا و  BLASTشد (شک  4؛ همچنین بیان
ژن یااشد بهطور موفقیتآمیز با Real-time PCR

سنج

و مشخش شد فوالت ار باکدری میزبان بیان

شد است (شک . 5
شک

 -2ندیجۀ آزمون  PCRبا آغازگرهای عمومی 16S rDNA

بهمنظور تعیین هویت مولکولی جنس باسیلوس

نتایج همسانهسازی ژن فوالت :پساز همسانهسازی
سویۀ حام

ژن فوالت ار فرایند اندخاب کلنی

(آبی/س ید  ،سویههای همسانهسازیشد جداسازی
شدند .طبق اصو کیت ،چنانچه ژن هدف وارا وکدور
شد باشد ،ژن  Lac zتخریب میشوا ،باکدری نمیتواند
از  X-galاسد اا کند و کلنیهای س ید ار م یطکشت
تشکی میشوند؛ بنابراین کلنیهای س ید ،باکدریهای با
 DNAنوترکیب و کلنیهای آبی ،همسانهسازی ناموفق
ار نظر گرفده میشوند.

شک

 -3تأیید همسانهسازی به کمک  PCRبا آغازگرهای M13

وکدور

شک  -4ندایج توالییابی ژن فوالت
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شک  -5ندایج بیان ژن فوالت ار باکدری هدف؛ بیان ژن  16S rDNAشاهد ار نظر گرفده شد است .رنگهای فیروز ای و آبی نشاناهندۀ بیان
ژن شاهد بهترتیب ار باکدریهای  E. Coliهمسانهسازینشد و همسانهسازیشد اند ،رنگ سبز نشاناهندۀ بیان ژن هدف همسانهسازیشد ار

E.

 Coliو رنگ زرا نشاناهندۀ بیان ژن هدف ار  E. Coliبدون همسانهسازیشدن استNTC=no template control .

نتایج درخت فیلوژنتیكی :پساز توالییابی ،بررسی
ارتباط فیلوژندیکی به رو

پیوند همجوار ) (NJانجا

که بیانکنندۀ رابطۀ خویشاوندی نزایک آنها با یکدیگر
است (شک  . 6ااا ها نشان اااند باکدری اارای ژن

شد و ندایج آن نشیان اااند گونههای باسیلوس سابدیلیس

هدف ار مطالعۀ حاضر ،باسیلوس هالوتولرانس

و باسیلوس هالوتولرانس 8ار یک خوشه قرار میگیرند

است.

AH38

شک  -6ارخت فیلوژنی رسمشد بر اساس توالی ژن 16S rDNA؛ عالمت  Sample1ار ابددای ارخت نشاناهندۀ نزایکی باکدری
جداسازیشد به باسیلوس هالوتولرانس است.
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اسدافیلوکوکوس اورئوس 10و سالمونال

بحث و نتیجهگیری
فوالت نوعی ویدامین ضروری برای بدن است که

11

است (. 27

 Gangadharanو همکاران ار مطالعۀ مشابهی به بررسی
12

کمبوا آن به بروز بیماریهایی نظیر کمخونی شدید،

امکان تولید فوالت ار الکدوکوس الکدیس

سرطان و آسیبهای جبرانناپ یر عصبی منجر میشوا.

کرموریس 13پرااخدند و مطالعۀ آنها ار راسدای هدف

باتوجهبه مزیتهای تولید پروتئینهای ضروری از طریق

حاضر و بهمنظور تولید فوالت برای غنیسازی

عوام

پژوه

سویۀ

باکدریایی ،جداسازی آنزیمهای راهبرای ار

شیر خوراکی بوا؛ ار این مطالعه ،مقاایر 187

صنایع اارویی و غ ایی از مهمترین زمینههای پژوهشی

نانوگر برمیلیلیدر فوالت اکونژوگه از  5لیدر بیوراکدور

اانشمندان طی سا های اخیر بوا است ( 24و . 25

جداسازی شد که عدا ارخور توجهی نیست ( . 17ار

بررسیها نشان میاهند تولید گسدراۀ فولیکاسید بهطور

مطالعهای که  Taghiabadiو همکاران ار سا 2018

تجاری برای غنیسازی آن ار مواا غ ایی ازجمله لبنیات

انجا اااند ،تولید گلوتامیکاسید و فولیکاسید ار

م ید است ( . 26این آنزیم را میتوان از منابع م دوای

پروبیوتیکهای هوازی و بیهوازی بررسی شد؛ ار این

ازجمله باسیلوسها اسدخراج کرا؛ بنابراین ،نیاز به تکثیر

مطالعه ،گلوتامیکاسید موجوا ار ریزموجواات با

ژن این ویدامین از منابع باکدریایی تولیدکنندۀ آن اهمیت

کروماتوگرافی الیۀ نازک بررسی و میزان فولیکاسید با

ویژ ای اارا .مطالعۀ حاضر بر آن بوا تا با جداسازی ژن

کیت فوالت انداز گیری شد .هرکدا از باکدریها نیز از

 FOLAاز باسیلوسهای خاک و همسانهسازی آن ار

نظر کمّی و کی ی با اسدگا کروماتوگرافی مایع با فشار

باکدری میزبان اشریشیا کلی ،گامی ار راسدای

زیاا انداز گیری شدند و میزان فوالت ار باکدری

صنعدیسازی این فرایند با مطالعه روی سویههای بومی

بی یدوباکدریو  315 ،14میلیگر برمیلیلیدر تعیین شد (18

ایران براارا که بهطور موفقیتآمیز انجا شد و ندایج بیان

که عدا مناسبی ار م یط آزمایشگاهی نسبت به سایر

ژن هدف آن را تأیید کراند.

مطالعهها به شمار میآید .ار مقایسه با سویههای سایر

جسدجوی شباهت توالی ژن  16S rDNAسویۀ مدنظر
ار پایگا ااا ای اطالعات ) (NCBIنشان ااا سویۀ
جداسازیشد ار مطالعۀ حاضر شباهت زیاای به گونۀ

باسیلوس هالوتولرانس

(با شمارۀ اسدرسی MH040966

مناطق جهان میتوان به مطالعۀ  Leblancو همکارا
( 28اشار کرا که ار آن ،تولید فوالت از باکدریهای

الکدوباسیلوس

پالندارو

15

و

الکدوباسیلوس

اسیدوفیلوس 16بهترتیب برابر با  45و  1میکروگر برلیدر

اارا .بررسی ژنی نشان ااا ژن  FOLAار  12سویه

گزار

باسیلوس جداشد وجوا اارا.

بومی ایران ظرفیت زیاای برای تولید فولیکاسید اارند.

 Ahireو همکاران ار مطالعهای ( 2013به بررسی

نق

شد است؛ این مقایسه نشان میاهد سویههای
ژن  FOLAار روند بیوسندز THF-

تولید فوالت ار الکدوباسیلوس هلوتیکوس پرااخدند و

 polyglutamateاثبات شد است ،اما تاکنون مطالعهای

تدراهیدروفوالت تولید شد؛

ار زمینۀ همسانهسازی سایر ژنهای اخی ار روند تولید

همچنین مشخش شد فوالت تولیدی اارای آثار

فوالت به رو

 TA-cloningانجا نشد است؛ این نکده

آندیبیوتیکی روی باکدریهای اسدرپدوکوکوس پیوژنز،9

میتواند نوآوری ایگر پژوه

ارندیجه ،مشدق  5مدی

حاضر ار کنار اسد اا از
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Ferrer-Polonio E., Fernández-Navarro J.,
Alonso-Molina JL., Mendoza-Roca JA.,
Bes-Piá A., Amorós I. Towards a cleaner
wastewater treatment: Influence of folic acid
addition on sludge reduction and biomass
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Journal
of
Cleaner
Production 2019; 232: 858-866.
Ismail WRW., Rahman RA., Rahman
NAA., Atil A., Nawi AM. The protective
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on childhood cancer: A systematic review
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Intergenerational impact of paternal lifetime
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2017; 23(7): 461-477.
Sun A., Chen HM., Cheng SJ., Wang
YP., Chang JYF., Wu YC., et al. Significant
association of deficiencies of hemoglobin,
iron, vitamin B12, and folic acid and high
homocysteine level with recurrent aphthous
stomatitis. Journal of Oral Pathology and
Medicine 2015; 44(4): 300-305.
Chang JY-F., Wang Y-P., Wu Y-C.,
Cheng S-J., Chen H-M., Sun A. Hematinic
deficiencies and anemia statuses in oral
mucosal disease patients with folic acid
deficiency. Journal of the Formosan
Medical Association 2015; 114(9): 806-812.

 یافدهها نشان میاهند.سویههای بومی ار نظر گرفده شوا
اغلب تولیدکنندگان فوالت ار سایر مناطق جهان از بین
 ؛29( سویههای الکدوباسیلوس جداسازی شد اند
 خاصیت بیان ژن فوالت را ار،ارحالیکه مطالعۀ حاضر
 ار. 29( باکدریهای باسیلوس هالوتولرانس کشف کرا

شد است اشریشیا کلی

مطالعههای مدعدای گزار

بهشک میزبان و بهطور گسدرا برای بیان پروتئینهای
 و30( نوترکیب ار پژوه ها و صنعت به کار میروا
 اما رو های همسانهسازی بهکاررفده ار آنها سندی، 31
 ارFOLA  مطالعۀ حاضر ار تأیید امکان بیان ژن.است
 رو، همسانهسازیTA

اشریشیا کلی نشان ااا رو

.مناسبی برای همسانهسازی این ژن است
نتیجهگیری
همسانهسازی ژن فوالت و بیان آن ار مطالعۀ حاضر
 ااا های مطالعۀ حاضر.بهطور موفقیتآمیز انجا شد
 اسد اا از گونههای،نشان اااند باوجوا م دوایتها
تولیدکنندۀ فوالت با تمرکز بیشدر روی سویههای بومی
میتواند بسدر جدیدی را برای صنعدیسازی تولید این
واراات آن بهطور پی ساز

ماا ار ایران و کاه
.ااروها ار نظر گرفده شوا
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Bacillus subtilis
Lactobacillus casei
3- Drosophila melanogaster
4- Chlorella vulgaris
5- Lactococcus
6- Lactobacillus
7- Escherichia coli
8- Bacillus halotolerans
9- Streptococcus pyogenes
10- Staphylococcus aureus
11- Salmonella
12- Lactococcus lactis
13- cremoris
14- Bifidobacterium
15- Lactobacillus plantarum
16- Lactobacillus acidophilus
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